svobodný hlas

Troka toho pokakanýho tìstíèka...
práci, a pak jsou i tací, kteøí si nechají
pìknì zaplatit, práci odfláknou a mají
radost, e se jim podaøilo vás oèùrat.
A vy to víte a nemùete se bránit.
Leckdo si myslí, e kdy jsem slepý,
musím být nutnì dole s inteligencí. Je
pravda, e máme urèitý informaèní
deficit, protoe nám dá vìtí práci
informace získat. Ale o to víc si pamatujeme: daleko víc ne èlovìk, který
vidí. Velice rád ètu populárnì nauènou
literaturu, dobrou scince fiction nebo
klasické váleèné romány. Mým velkým koníèkem po léta zùstává esperanto. Taky mám rád pøírodu, chodím

rád na výlety. Tøeba z Domouic do
Solopysk k cihelnì nebo na druhou
stranu do Lhoty. To potom pìknì bolí
ruka. Mám velmi rád pohyb. Zkouel
jsem i jógu, ale lenost nakonec zvítìzila. Máme pronajatou chatu v Podlesí. Miluji øemeslnou práci a nejradìji
pracuji s manelkou - je to skvìlý
parák. Pøesnì ví, jak mi co vysvìtlit:
jak vzít pøedmìt do ruky, jak ho obrábìt, kam odloit. Sice nevidím, ale jen
sáhnu a hned vím, jestli je to ve vinglu.
Uøíznu fonu, latì, døevo ofrézuju,
ohobluju. Nahazoval jsem chatu. Postavil jsem i leení. Manelka mì navigovala, aby tyèe byly svislé. Øeu
na cirkulárce. Zda se bojím? Samozøej-

Jakmile sen pochopíme,
následuje úleva

mì, a jak! Ale strach je zdravý
a existenènì nutný. Kdybych se bát
pøestal, pøiel bych o prsty. Hlavnì
musíte být u práce plnì soustøedìný a neustále pøi ní pøemýlet. Naposledy jsem vyrábìl palandy. Povedly se mi. Vycítím, kdy se nìco
líbí. A jak se vyrovnávám se svým
postiením? Musím ho respektovat. S nemocí se musíte nauèit ít,
ale nesmíte jí podlehnout. Myslím,
e by se zrakovì postiení na naem
okrese mìli víc setkávat, pomáhat si
a leccos vymyslet. Tøeba prosadit
ten zvukový signál u vstupních dveøí
do autobusu. A co je nejdùleitìjí
pro ivot? Tìko øíct. Ale asi troka
toho pokakanýho tìstíèka...
Pøipravuje Kvìta Tonerová

n Ze zajímavých pøednáek èeské univerzity nové doby

Václav Vokolek vzpomíná i na Emila Julie

nMalíø a spisovatel bilancuje sloitou ivotní pou
Koncem dubna se v praském Studiu Pamì konalo slavnostní uvedení
knihy malíøe a spisovatele Václava Vokolka Krajiny vzpomínek, kterou
vydalo autorovo kmenové nakladatelství Triáda.
n Vidìl likvidovaný Most
teli, básníky Ivanem Diviem a Emilem
Dìèínský rodák Václav Vokolek Juliem, seznámení s neoficiálními
(1947) byl pøedevím v mládí pevnì malíøi informálního okruhu a v nepospojen s kulturním prostøedím sever- slední øadì s bohoslovci litomìøického
ních Èech, ale intenzivní osobní vzta- semináøe a knìími odstavenými do
hy se zdejími umìlci udruje dodnes. odlehlého pohranièí, napøíklad s proJako syn významného køesansky ori- slulým teologem Metodìjem Habánìm.
entovaného básníka, prozaika a esejis- Bìhem zamìstnání pøi správì oseckéty Vladimíra Vokolka (1913-1988) ho klátera navázal pøátelství s litvía èlen rodiny, která se zapsala do dìjin novským spisovatelem Josefem Jedèeské duchovní kultury 20. století (par- lièkou a prostøedí likvidovaného Mostu
dubiètí strýcové, výtvarník Vojmír podrobnì poznal, kdy v letech 1968
Vokolek a tiskaø Vlastimil Vokolek, a 1969 pracoval v muzeu v Litvínovì.
vydávali ve 30. a 40. letech spolu s jeho V 70. a 80. letech il v Praze a obivu
otcem bibliofilskou edici Lis tøí bratøí), mu zajiovaly restaurátorské práce.
mìl Václav Vokolek od mládí blízko Od roku 1988 ije v Tursku a vìnuje se
k umìní a jetì bìhem kolní docházky literární tvorbì a výtvarné èinnosti.
se rozhodl stát malíøem. Zamìøení ur- S tou se lounská veøejnost seznámila
èila zkuenost otcovy perzekuce ko- na komorní výstavì obrazù v Malé
munistickým reimem - zákaz vyko- výstavní síni hematologicko - transnávání knihovnického povolání a zákaz fúzního oddìlení lounské polikliniky
publikaèní, kontakty s rodinnými pøá- v létì roku 1997.

n ivot s nadhledem

Juliovi, s ním udroval Václav Vokolek pravidelný písemný kontakt nejvíce
v 80. letech. Kromì vzpomínek na osobní setkávání se zde ètenáø seznámí
s epicky irokým popisem poèátkù básníkovy výtvarné tvorby z druhé poloviny 70. let a dokonce si mùe pøeèíst
úryvky z Juliovy korespondence. Uvádí
je metaforické vyznání obdivu zaloeného na podrobném poznání a promylení básníkova vývoje, které ukazuje:
Experimentální poezie si zakládala,
a mìla pro to øadu opodstatnìných dùvodù, na osvobozující bezobsanosti,
zámìrnì se z ní vytratilo jakékoliv závané sdìlení, ale v Juliových básních
se mnoho sdìlného ukrývalo. Jako perla
v blytící se lastuøe. Byly to obsahy
hlubinné, které jeho pozdìjí poezii vyvøely na povrch, v dobì, kdy formální
hra byla odloena, hnoucí magma vychladlo do a mytických významù.
Václav Vokolek: Krajiny vzpomínek. Nakladatelství Triáda, 28. svazek
n Jako perla v lastuøe
edice Delfín, Praha 2000 (recte 2001),
V kapitole Krajina hlavního mìsta je náklad 700 výtiskù
rozsáhlý oddíl vìnován básníku Emilu
Zbynìk Sedláèek
Vokolkova vzpomínková kniha zahrnuje období od narození do konce 80. let.
Neøídí se obvyklou memoárovou technikou chronologického vyprávìní, vzpomínky èlení do tematických celkù krajin, sjednocených urèitou etapou
ivotního zrání, lokálními a osobními
souvislostmi a emocionálními vazbami
a doplnìných hodnocením vypravìèe,
vzpomínajícího s vyrovnaným nadhledem na peripetie nejednoduchého osudu. Kromì umìleckohistoricky zajímavých pøipomínek výrazných osobností
pováleèné kultury patøí ke ètenáøsky
nejpoutavìjím pasáím evokace dìtství ve znovuosídlovaném Dìèínì, poznamenaném definitivním pøeruením
tradice ivota nìmeckého etnika a ideologií stalinistického reimu zpøítomnìnou v malých dìjinách, v kadodenních projevech uèitelù a funkcionáøù,
a záitky z bouølivého prostøedí doívajícího starého Mostu z konce 60. let.

n

Trocha historie

Úherce jsou prastarou vesnicí. Jejich název patøí do stejné skupiny jako
napøíklad Charvatce nebo Poláky. Pøipomíná, e pøemyslovská kníata na
svých výbojích na pøelomu tisíciletí
zajímala vìtí mnoství pøísluníkù
uvedených národù a usazovala je na
svém území. Odpovídá tomu i nejstarí písemná zmínka o obci - u kolem
roku 1088 ji král Vratislav daroval
kostelu na Vyehradì. Církevním zboím byly Úherce a do roku 1849.
V roce 1186 tu vlastnil kláter v Kladrubech vinici s pìti vinaøi Stráem,
abonìm, Nemírem, Holcem a tìpatou, beèváøe Lovatu a Kánie a tesaøe
Chvala s Týøenem. Jak vidno, po
Uhrech u nezùstaly stopy. Ve 13.
století patøila èást obce kláteru
v Doksanech a po roce 1300 i mìlnickému kláteru. Dne 21. øíjna 1385
zapsali bratøi ze irotína Úherce se
tìpnicí a rybníkem kláteru v Panenském Týnci. Historik Frantiek tìdrý si dal tu práci a vypsal dritele
vech 20 statkù v Úhercích v letech
1577 a 1715. Po celou dobu jsou to
vesmìs èeská jména. K nejstarím rodinám, jejich pøísluníci zastávali také
funkci rychtáøù, patøí Berchové, Lukákové, Mackové a Sukové. V roce

1845 se ve vsi uvádí vrchnostenský
dvùr, ovèín, mlýn a krèma. A do roku
1897 chodily zdejí dìti do farní koly
v Panenském Týnci. Tehdy obdrely
jednotøídní kolu, kde uèil Karel Dvoøák. Roku 1900 ilo v obci v 53 domech 289 obyvatel, výhradnì Èechù.
Obec byla pøifaøena pod Panenský
Týnec, odkud docházel i poák.
V roce 1923 zde byl zaloen hasièský
spolek - po dobu první republiky byl
jeho pøedsedou Emil Jirát. Zajímavá je
statistika k roku 1930. Tehdy se
v Úhercích chovalo 182 kusù hovìzího dobytka, 145 vepøù a 35 koz. Na
7.300 arech se pìstoval jeèmen, s 6.800
ary byly druhou nejrozíøenìjí plodinou pícniny a na tøetím místì s 6.200
ary byla cukrovka - vìtina obyvatel
se jetì dlouho ve 20. století øeila
pøedevím hospodaøením. Na katastru obce rostlo 1.381 vestek a 460
jabloní. Úhereètí vypili 286 hl piva
a prokouøili 23 tisíc korun. Nejvíce
obyvatel zde ilo v roce 1880 - celkem
311. Za druhé svìtové války, v roce
1940, ilo v obci v 65 domech celkem
288 lidí, ve vesnici bylo est obchodù.
Pøi sèítání roku 1991 zde bylo hláeno
72 osob, o 29 ménì ne deset let pøed
tím. Úherce (Aurez) leí sedmnáct
kilometrù jihovýchodnì od Panenského Týnce, 305 metrù nad moøem.

n Co psaly okresní noviny pøesnì pøed deseti lety
n Pátá aukce v atci

V atci probìhla v sobotu 4. kvìtna
dalí privatizaèní aukce. O pedikúru na
Masarykovì námìstí byl zájem. Ètyøi
draitelé pøihazovali zhruba dvacetkrát. Koneèná suma èinila 270.000 Kè
pro Ing. Milana Vachtla z Rakovníka.
... (-qe-, Hlas è. 19 z 11. kvìtna 1991)

n Z lounské radnice

Starostovi mìsta Ing. Volkmannovi
byly v posledních týdnech doruèeny
dvì petice obèanù mìsta. První se týkala dopravní situace na úseku Husovy
ulice v sídliti Hrnèíøská, druhá byla
protestem proti stavbì domu s peèovatelskou slubou nad pramenem Luna.

Vedení mìstského úøadu vítá jakoukoliv iniciativu obèanù, pokud bude konstruktivní a pøínosná. V pøípadì obou
zmínìných podání vak bohuel spíe
pøevaovala hlediska subjektivní nad
zájmy veøejnými. ... (Antonín Hlutík, Hlas è. 19 z 11. kvìtna 1991)
n Èerná kronika

Dne 2. kvìtna se na OS VB v Lounech ozval v telefonu chlapecký hlas,
který oznámil, e v 7. Z vybuchne
bomba. Kriminalisté spoleènì s pyrotechnikem zjistili, e se opìt jednalo
o vtipálka, který si jen tak zaertoval s policií. (Kpt. Frantiek Meloun,
Hlas è. 17 z 27. dubna 1991)

obhájila Michaela Èerná, která s bohatstvím ètveráckých gest suverénnì
zvládla dlouhatánský text Jiøího áèka Polévka ze sekery. V druhé kategorii si o týden pozdìji tøetí cenu odnesla
Petra Poncarová, druhou Alena Hudeková. Jako první se umístila Zuzana
Brabcová, která si vybrala nesnadný
text J. Préverta Lvíèek v kleci. První
kategorii nejpoèetnìji obeslala 7. Z,
kategorii druhou zachraòovala Z Jana
Amose Komenského. koda, e soutì - nesoutì tentokrát vypustila
8. Z.
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Jak blesk zabil dva lidi

Roèov v dobì, kdy dìti jetì zøejmì kolku nemìly...

Mráze, zatímco napøesrok vítali Nový do ZOO Praha dìti za kolky se
rok pro zmìnu s Kapárkem, kterého svými rodièi.
(pokraèování pøítì)
sehrála tehdy ákynì roèovské koly
Kvìta Mareová
Marta Vacková. Zjara pak jely na výlet

obce a samoty naeho okresu - znovu po esti letech
211. ÚHERCE

Deset let poté ... aneb Takoví jsme byli

LOUNY (ok) - Lounská mìstská
knihovna poøádala ji potøetí soutì
v recitaci pro áky základních kol.
První odpoledne patøilo tìm mladím.
Vystoupily zde tøi desítky dìtí. Nechybìli paní uèitelky ani spoluáci.
Vynikající atmosféra. Nadené potlesky... A výteèné výkony nejménì poloviny úèinkujících. Vem jednièka za
snahu. Nesnadná práce pro porotu.
Tøetí místo pro Zuzanu Loupaèovou
a její flétnièku, dvì druhá místa pro
dvì Nikoly - Tomeovou a Kitlerovou. Loòské prvenství pøesvìdèivì

koly, kolièky a lidé kolem nich - 24.

dy ve dvoøe, pozdìjím drustvu. Denní
provoz byl velmi dlouhý, od 6.30 do 18
hodin. Ze zapsaných ètyøiceti dìtí jich
chodila prùmìrnì jen polovina. Víc ne
ètvrtina byly dìti od dvou let. Svaèiny
si dìti nosily s sebou a na obìd chodily
domù. Vyvaøovat se zaèalo koncem 50.
let pøi osmileté støední kole a do kolky se dováela pøesnídávka, obìd
a svaèina. První zaznamenané zlepení bylo nové prkénko na záchod a nové
prací závìsy, které ho oddìlovaly od
chodby. V jedné vánoèní nadílce z té
doby, placené z rozpoètu i z penìz
rodièovského sdruení, naly dìti ètyøi
panny s obleèky, chromovanou postýlku s matracemi a peøinkami, vojenské auto, stavebnice z umìlé hmoty
a kompletní JZD.
V roce 1960 kolka získala v budovì
dalí místnosti po svatební síni
a matrice. Rozsáhlé úpravy umonily vstup pøímo z námìstí místo ze
dvora a uívání tøídy, jídelny lonice
a dalích malých místností, z jedné
pozdìji vznikla kuchynì. Na zaèátku
60. let zahajoval vánoèní besídku jistý
oblíbený místní obèan v pøevleku Dìdy

Dokumentuje to napøíklad sen malé
negramotné Mexièanky, které se zdálo, e sousedovi bylo vyrváno z tìla
srdce, ani by kdy slyela, e její pøedkové v dávné dobì obìtovávali lidská
srdce svým bostvùm. Do krajiny snù
se vracíme, obzvlátì pokud nejsme
spokojeni se souèasným ivotem. Zatímco za bdìlého stavu proíváme ivot na rovinì mentálního vìdomí, ve
spánku ijeme na úrovni vìdomí mýtického èi hypnotického, které v symbolickém jazyku odhaluje situaci, pøípadnì ukazuje, jak dál. Pokud bychom
na této úrovni ili v bdìlém stavu, byli
bychom oznaèeni za duevnì nemocné. A jak poznáme, e je sen správnì
deifrován a vyloen? Jakmile sen
správnì pochopíme, následuje úleva.
Jako kdy si vzpomeneme na nìco, co
jsme chtìli a zapomnìli udìlat. Pochopením snu získáme mnoství energie.
Sen, který splnil své poslání, se více
neopakuje.
Pøipravuje Kvìta Tonerová

Dvì støedy a vere

Mateøská kola na Roèovì
Roèov, nejvýe poloená vesnice
Podlesí, byl nejen chmelaøským centrem u na konci 19. století, kdy mìl
kolem tisíce obyvatel. I kdy jejich
poèet postupnì klesal a k dnení
slabé pìtistovce, mìl v dobì ruení
národních výborù v malých obcích
výhody støediskové, tedy perspektivní obce s vyí vybaveností,
k ní patøila také na zaèátku 80.let
postavená kolka. Poèátky mateøské koly v obci jsou nejasné.
V obecní kronice je záhadný zápis
o kolce, zøízené místní kolní radou
u v roce 1880. kolku se nepodaøilo
otevøít v roce 1939, kdy pro ni dovezli sice nábytek ze zabraných území, ale v místnostech bylo nutné
ubytovat vystìhovalce. Zøízena byla
o tøi roky pozdìji a chodilo do ní pøes
30 dìtí.
Kronika mateøské koly vedená od
roku 1958 soudí, e kolka v obci
byla asi 15 let. Nejstarí fotografie
z roku 1949 zachycuje skupinu dvaceti dìtí s uèitelkou a opatrovnicí
(Mil. Moravcovou, která foto zapùjèila) pøed kolkou, umístìnou teh-

Nevyloený sen je jako dopis, který
jsme neotevøeli. Døívìjí civilizace mìly
vykladaèe snù - ctìné a váené, kteøí
dokázali vysledovat ve snech dùleité
etapy vývoje jednotlivce a dokázali
poradit a pomoci. V souèasnosti se
vykladaèi snù zaèínají opìt objevovat.
Profese fundovaného vykladaèe vak
vyaduje obrovskou sumu vìdomostí.
Musí být dobrým psychologem, který
se dokáe vcítit do situace snícího
a správnì se zeptat na jednotlivé snové
symboly; jednak by mìl ovládat vekeré mýty a pohádky, které se pojí
s historií té které civilizace. Snové symboly toti zapadají do historického
kontextu mýtù ale mají i individuální
význam pro konkrétního èlovìka. Hlavním úkolem vykladaèe je dekódovat
symbolický jazyk snu, odhalit jeho
smyslovou zkuenost a doplnit o univerzální jazyk spoleèných snù, mýtù
a pohádek a pøíbìhù. Je zajímavé, e
mýtická zkuenost prostupuje vìdomí, ani bychom se s mýty seznámili.

Úherce (známy jsou té názvy Úhøece, Ouøece èi Auøece) jsou souèástí
lounského okresu v jeho historických
hranicích a s výjimkou krátké etapy
od roku 1981 do 90. let, kdy patøily
pod Panenský Týnec, jsou samostatnou obcí s vlastním starostou. A jen
dovìtek - obec stejného jména je
v Èechách jetì jedna, a to v okrese
Plzeò - Sever nedaleko Støíbra.

n Po esti letech

Nedaleko Panenského Týnce najdete malou úhlednou vesnici - Úherce.
Navtívili jsme ji v den, kdy se na
rùzných místech naeho okresu upalovaly èarodìjnice. Pøivítaly nás hned
dvì vycpané figuríny a také plakát,
který zval obèany za vesnici k hranici
na plac. Obec má svùj obecní úøad
a svého starostu Václava Charváta.
Starostuje od samého zaèátku, kdy se
obec osamostatnila od Panenského
Týnce. Úherci projídí nìkolikrát dennì autobus ze Slaného pøes Klobuky
do Panenského Týnce a zpìt. Jezdí
pouze ve vední dny, o víkendech je
ves od civilizace odøíznutá. V souèasnosti byla uzavøena hospoda a není tu
ani obchod, take se obèané vypravují
za nákupy do sousedství. V Kokovicích otevøeli hostinec, take pánové
míøí tam. V Úhercích je nìkolikaèlenný sbor dobrovolných hasièù, který se

Vlastivìdný sborník okresu lounského z èervna 1931 uchoval zajímavou pøíhodu z obce Vlèí na Lounsku.
Sedmdesát let nás dìlí od tragické události, kterou ve sborníku popsala M.
Tvrdková, tehdy aèka druhé tøídy
koly v Chlumèanech: V pátek odpoledne 15. kvìtna pracoval u Vlèí na
poli pan Levic se svou enou. Okopávali øepu. Kolem páté hodiny pøihnala
se bouøe. Tu znenadání sjel blesk a oba
zabil. Kdy jsem tuto zprávu uslyela, dojalo mì to velice, nebo jsem si
vzpomnìla na dva spoluáky, kteøí

tak rázem osiøeli. V nedìli v pìt hodin
byl pohøeb neastných rodièù. Pøili
jsme na høbitov. Pan faráø promluvil
nìkolika dojemnými slovy. Pak pøistoupil ke hrobu pan Novák, èeledín
od Kyzlíkù, a promluvil: Prosím vás,
pøispìjte sebemením dárkem na ubohé sirotky! A on byl sám první, který
pustil do klobouku nìkolik korun.
Vybraná èástka èinila 800 Kè. Tyto
peníze byly odevzdány úøadu k vyplacení sirotkùm. V celém kraji vypráví se o lechetném skutku prostého
èlovìka.

Pøipravuje deska se jmény BoeKvìta Tonerová ny Patèové, Bedøicha

mùe pochlubit pøekrásnì hasièskou
zbrojnicí, opravenou nákladem 70.000
korun. Za pomníkem stojí na návsi
kaple, v souèasnosti obklopená leením a opravovaná místním chalupáøem, a úhledná nádr, kterou hasièi
kadý rok èistí. Obecní úøad najdete
v bývalé kole. Prostranství pøed budovou je vzornì uklizeno, stejnì jako
ostatní zeleò a místní høbitov. Peèují
o nìj tøi pracovnice v rámci veøejnì
prospìných prací. Do 1. èervence
bude pota pro Úherce v Panenském
Týnci, pak bude rozváet dopisy Pota
Louny. Vesnice nemá vodovod, kadý èerpá vodu z vlastní studny. Vodu
èekáme od Panenského Týnce, plyn
od Kokovic. Pak se ale zblázníme,
protoe nebudeme vìdìt, co platit
døív a z èeho, uvedla místní dùchodkynì. O vodovodu se má rokovat koncem kvìtna.
n Stojí za vidìní

Mnoho domù má mohutné kvádry
na nároích, které umoòují dataci a
do støedovìku. Stavebnì - historický
prùzkum zdejích stavení by urèitì
nebyl bez zajímavých odhalení. Barokní kaple Neposkvrnìného poèetí
Panny Marie se zvonièkou pochází z
18. století. Opravený je pomník obìtem první svìtové války z roku 1928,
na kterém pozdìji pøibyla pamìtní

Patèe a Antonína Erlicha, kteøí zahynuli
roku 1944. Obcí protéká Úherecký potok,
který pramení nedaleko Panenského Týnce. U Klobuk se spojuje s erotínským
a Bílichovským potokem a dál teèou jako
Zlonický potok. Úherecký potok je tak jedním ze nemnoha vodních tokù okresu,
jeho pou konèí ve
Vltavì. V lounském
muzeu a v praském
Národním muzeu jsou
uloeny bohaté prehistorické nálezy
z okolí Úherec, vèetnì takzvaného úhereckého pokladu v lokalitì Na Poprové bylo objeveno deset zlatých závìskù
z náhrdelníku, dvì
velké støíbrné zlacené
spony a dvì støíbrné
pøesky.
Pøítì: ÚLOVICE,
za dva týdny
VALOV

FOTO ARCHIV SVOBODNÉHO HLASU

107. pokraèování obrázkù z obyèejného ivota
Dnes naposledy se v pøeneseném
smyslu podíváme na svìt zpùsobem, jaký ho vnímá Lubo Hocký
z Loun, od 24 let slepý: Co mi øíká
televize? Klidnì bych se bez ní obeel. Manelka s oblibou sleduje rùzné seriály, ale kdy si nìkterý díl
poslechnu, pøijde mi ten poøad zoufale naivní, bezduchý, o nièem... Po
mém oslepnutí se lidi rozdìlili: jedni
pomohou a nic za to nechtìjí, druzí
nepomohou, protoe je jim trapné
vzít si od slepého peníze. Pak je
skupinka, co si nechají normálnì
zaplatit a pøitom odvedou kvalitní
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Kaplièka se zvonièkou v Úhercích svým vzhledem jasnì ukazuje na støední Èechy. Vdy také
jde o jedno z nejvýchodnìji poloených obcí
okresu.

